UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 2035 /STC-TCĐT

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 8 năm 2020

V/v quyết toán vốn đầu tư công
trình Trung tâm GDTX huyện Lấp
Vò (phần bồi thường)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò.

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy
định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Căn cứ đề nghị số 114/SGDĐT-XDCB ngày 01/06/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh, V/v đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình Trung tâm
GDTX huyện Lấp Vò (bổ sung phần bồi thường);
Căn cứ công văn số 541/BQLDA&PTQĐ-QĐ ngày 15/07/2020 của Ban
quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò, V/v bổ sung hồ sơ quyết toán
tiền bồi thường Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lấp Vò;
Căn cứ công văn số 91/UBND-TN ngày 07/08/2020 của Ủy ban nhân dân
huyện Lấp Vò, V/v bổ sung, giải trình làm rõ hồ sơ quyết toán bồi thường Trung
tâm giáo dục thường xuyên huyện Lấp Vò,
Nay Sở Tài chính trả lại hồ sơ quyết toán vốn công trình hoàn thành công
trình Trung tâm GDTX huyện Lấp Vò (phần bồi thường) do huyện làm chủ đầu tư.
Lý do:
+ Không có bảng danh sách chi trả tiền bồi thường của các hộ dân có ký
nhận theo các phương án bồi thường theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TTBTC và Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/07/2008 của Bộ Tài chính. (Vì
theo giải trình Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò là là rất khó thực hiện là chưa đầy
đủ hồ sơ theo quy định nên Sở Tài chính không thể quyết toán).
Đề nghị Chủ đầu tư đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để nhận lại hồ sơ
quyết toán vốn hoàn thành công trình (phần bồi thường). Khi bổ sung hồ sơ đầy đủ
theo quy định, đơn vị gửi về Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt.
Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò hiện tốt tinh thần công văn này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Sở GD-ĐT (để p/hợp);
- Ban QLDA và PTQĐ huyện;
- Lưu: VT, TCĐT. Đạt

Ngô Hồng Chiều

